
 

 

                                                                                                                    Comunicado 

 

Lisboa, 22 de maio de 2017 

 

ATIVIDADE E RESULTADOS DO GRUPO NOVO BANCO  

1º Trimestre de 2017 

(Informação financeira não auditada) 

 

 

Os resultados do Grupo NOVO BANCO, do 1º trimestre de 2017, refletem o esforço de consolidação 

operacional prosseguido desde o exercício de 2016, tendo o resultado líquido sido negativo em -130,9M€, o 

qual compara favoravelmente com o prejuízo de -249,4M€ registado em março de 2016. 

 

O produto bancário comercial deduzido dos custos operativos situou-se em 59,6M€ representativo de um 

crescimento de 7,0% face ao valor do primeiro trimestre de 2016. 

 

O produto bancário que se situou em 180,8M€ registou um decréscimo de 22,8% face ao período homólogo 

embora com o contributo positivo do comissionamento (+8,2%). 

 

Os custos operativos situaram-se em 135,2M€, evidenciando uma redução de 20,0M€ (-12,9%) face ao 

período homólogo do ano anterior, confirmando a tendência de redução que se vem verificando desde a 

criação do NOVO BANCO.  

 

O montante afeto a provisões, no valor de 137,4M€, representa uma redução de 210,8M€ em relação ao 

valor registado no primeiro trimestre de 2016 (-60,5%), o qual incluía 109,6M€ de provisões para 

reestruturação. As imparidades para crédito no valor de 119,3M€ comparam com 185,5M€ no trimestre 

homólogo (-35,7%). 

  

O crédito a clientes registou, no primeiro trimestre de 2017, uma redução de 0,3mM€ em linha com o 

processo de desalavancagem ainda em curso. 

 

Os depósitos de clientes totalizaram 25,2mM€, acima do valor apresentado no 1º trimestre de 2016 

(25,1mM€). 

 

O rácio de capital regulamentar Common Equity Tier 1 (CET1) estimado para 31 de março de 2017 fixou-se 

em 10,8% que compara com 12,0% em dezembro de 2016. 



NOVO BANCO, SA I Av. da Liberdade, n.º 195 Lisboa I Capital social: 4 900 000 000,00 euros INIPC: 513 204 016 I 

Contactos: investidor@novobanco.pt I investor.relations@novobanco.pt I tel:  (+ 351) 21 359 73 90 

2 

PRINCIPAIS INDICADORES 31-mar-16 31-dez-16 31-mar-17

ATIVIDADE (milhões de euros)
Ativo  55 952  52 333  51 124

Crédito a Clientes (bruto)  35 207  33 750  33 483

Depósitos de Clientes  25 145  25 585  25 169

Capitais Próprios e Equiparados  5 740  5 148  5 049

SOLVABILIDADE  (1)(2)

Common EquityTier I /Ativos de Risco 12,3% 12,0% 10,8%

Tier I /Ativos de Risco 12,3% 12,0% 10,8%

Fundos Próprios Totais/Ativos de Risco  12,3% 12,0% 11,0%

LIQUIDEZ (milhões de euros)

Financiamento líquido junto do  BCE (3)  7 955  5 123  6 019

Carteira Elegível para Operações de Repos  (BCE e outros)  13 744  13 139  13 192

(Crédito Total - Provisões para Crédito)/ Depósitos de Clientes (2) 115% 110% 110%

Liquidity Coverage Ratio (LCR) 84% 107% 98%

Net Stable Funding Ratio (NSFR) (1) 88% 99% 99%

QUALIDADE DOS ATIVOS

Crédito Vencido >90 dias/Crédito a Clientes (bruto) 15,1% 17,0% 17,0%

Crédito com Incumprimento / Crédito Total (2) 16,6% 18,7% 18,7%

Crédito com Incumprimento, líquido / Crédito Total, líquido (2) -0,1% 2,6% 2,4%

Crédito em Risco/Crédito Total (2) 23,0% 25,6% 25,5%

Crédito em Risco, líquido / Crédito Total, líquido (2) 7,7% 10,9% 10,5%

Crédito Reestruturado(2) / Crédito a Clientes (bruto) 19,2% 23,7% 24,3%

Crédito Reestruturado não incluído no Crédito em Risco(2)/ Crédito a Clientes (bruto) 11,6% 11,9% 12,3%

Provisões para Crédito/Crédito Vencido > 90 dias 110,8% 97,2% 98,5%

Provisões para Crédito/Crédito a Clientes (bruto) 16,7% 16,5% 16,7%

Custo do Risco 2,11% 1,99% 1,43%

RENDIBILIDADE 

Resultado do período (milhões de euros) -249,4 -788,3 -130,9

Resultado antes de Impostos e Interesses que não controlam / Ativo Líquido médio (2) -1,9% -1,9% -1,0%

Produto Bancário /Ativo Líquido médio (2) 1,7% 1,8% 1,4%

Resultado antes de Impostos e de Interesses que não controlam / Capitais Próprios 

médios (2) -17,4% -17,0% -9,5%

EFICIÊNCIA 

Custos de Funcionamento + Amortizações / Produto Bancário (2) 66,3% 60,4% 74,8%

Custos com Pessoal / Produto Bancário (2) 34,8% 31,0% 39,7%

COLABORADORES (nº)

Total 6 875 6 096 6 037

- Atividade Doméstica 6 308 5 687 5 646

- Atividade Internacional  567  409  391

REDE DE BALCÕES (nº)

Total 625 537 536

 - Doméstica 586 507 507

 - Internacional 39 30 29

(1) Dados de 31 de março de 2017 são provisórios

(2) De acordo com a Instrução nº 16/2004 do Banco de Portugal, na versão em vigor
(3) Inclui financiamento e aplicações  do/no SEBC; o valor positivo significa um recurso; o valor negativo significa uma aplicação  
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RESULTADOS 

 

Os resultados do 1º trimestre de 2017 confirmam a tendência de retoma da normalidade de funcionamento 

do Grupo NOVO BANCO e o seu posicionamento como um dos bancos com maior implantação no tecido 

empresarial nacional, mantendo adequados níveis de liquidez e solvabilidade e promovendo a constante 

melhoria dos níveis de rendibilidade e de eficiência, simplificando processos e otimizando a estrutura 

organizativa e funcional. 

 

O Grupo NOVO BANCO apresentou, no 1º trimestre de 2017, um resultado negativo de -130,9M€, melhor 

que o registado no 1º e 4º trimestres de 2016 (-249,4M€ e -429,3M€, respetivamente).  

milhões de euros

Resultado Financeiro  140,8  119,0 -15,5%

+ Serviços a Clientes  70,1  75,8 8,2%

= Produto Bancário Comercial  210,9  194,8 -7,6%

+ Resultados de Operações Financeiras  27,3 - 6,3 ….

+ Outros Resultados de Exploração - 4,1 - 7,8 90,1%

= Produto Bancário  234,1  180,8 -22,8%

- Custos Operativos  155,2  135,2 -12,9%

= Resultado Operacional  78,9  45,6 -42,3%

- Provisões líquidas de Reposições  348,2  137,4 -60,5%

para Crédito  185,5  119,3 -35,7%

para Títulos  24,8  6,6 -73,4%

para Outros Ativos e Contingências  137,9  11,5 -91,7%

= - 269,3 - 91,8 -65,9%

- Impostos - 49,9  6,2 ….

- Contribuição sobre o Setor Bancário  36,9  33,2 -10,2%

= Resultado após Impostos - 256,3 - 131,2 48,8%

- Interesses que não Controlam - 7,0 - 0,3 96,3%

= Resultado do Exercício - 249,4 - 130,9 47,5%

Resultado antes de Impostos 

DEMONSTRAÇÃO  DOS  RESULTADOS 
até                

31-mar-17
até                

31-mar-16
Variação 
relativa 

 

Os aspetos mais marcantes relativos à atividade desenvolvida neste período prendem-se com o 

comportamento dos seguintes agregados: 

 o produto bancário comercial ascendeu a 194,8M€, 7,6% abaixo do registado no 1º trimestre de 2016, 

mas em linha com os restantes trimestres do ano de 2016; 

 os custos operativos elevaram-se a 135,2M€ evidenciando uma quebra de 12,9% face ao período 

homólogo do ano anterior, reflexo da redução de colaboradores e das melhorias concretizadas ao nível 

da simplificação dos processos e da otimização das estruturas; 
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 o produto bancário comercial deduzido dos custos operativos situou-se em 59,6M€ representativo de um 

crescimento de 7,0% face ao valor do primeiro trimestre de 2016. 

 O resultado operacional (antes de imparidades e impostos) foi positivo em 45,6M€, demonstrativo da 

capacidade de geração de receitas por parte do Grupo NOVO BANCO; 

 o montante afeto a provisões no valor de 137,4M€ inclui, nomeadamente, 119,3M€ para crédito, 6,6M€ 

para títulos, e 11,5M€ para outros ativos e contingências. 

 

Resultado Financeiro 

O desempenho do resultado financeiro foi influenciado pelo facto das taxas de juro de referência 

continuarem em terreno negativo e pela necessidade de estabilizar o financiamento da atividade através 

dos recursos de clientes.  

 

Em linha com estas condicionantes, o resultado financeiro situou-se em 119,0M€ apresentando uma 

redução de 15,5%, em termos homólogos. Esta evolução, contou com o impacto positivo da redução do 

custo dos passivos em 24pb (de 1,52% em mar-16 para 1,28% em mar-17), inferior à quebra da taxa ativa 

que foi de 37pb. 

 

A margem financeira situou-se em 1,06%, decorrente de uma taxa média de remuneração dos ativos 

financeiros de 2,35% e de uma taxa média dos passivos financeiros de 1,28%. De destacar o contributo dos 

depósitos para a redução da taxa dos passivos, cujo custo evoluiu de 1,00% em março de 2016 para 0,83% 

no final do 1º trimestre de 2017. 

 

milhões de euros

ATIVOS FINANCEIROS 47 318 2,72%  320 46 823 2,48% 1 166 45 342 2,35%  262

Crédito a Clientes 36 010 2,84%  255 34 695 2,68%  932 33 530 2,54%  210

Aplicações Monetárias 2 683 2,30%  15 2 480 2,31%  57 2 390 1,58%  9

Títulos e Outras Aplicações 8 625 2,32%  50 9 647 1,84%  177 9 423 1,83%  43

APLICAÇÕES DIFERENCIAIS - - - - - - - - -

ATIVOS FINANCEIROS E DIFERENCIAIS 47 318 2,72%  320 46 823 2,49% 1 166 45 342 2,35%  262

PASSIVOS FINANCEIROS 45 837 1,57%  180 43 978 1,48%  652 42 119 1,38%  143

Depósitos de Clientes 25 734 1,00%  65 25 123 0,91%  229 25 353 0,83%  52

Recursos Monetários 12 212 0,38%  12 11 442 0,36%  41 9 793 0,34%  8

Outros Recursos 7 891 5,26%  103 7 413 5,15%  382 6 974 4,83%  83

RECURSOS DIFERENCIAIS 1 481 - - 2 845 - - 3 223 - -

PASSIVOS FINANCEIROS E DIFERENCIAIS 47 318 1,52%  180 4 6 823 1,39%  652 45 342 1,28%  143

MARGEM / RESULTADO 1,19%  141 1,10%  514 1,06%  119

RESULTADO FINANCEIRO E                
MARGEM FINANCEIRA Capitais 

Médios
Taxa   

Média      
Proveitos 
/ Custos

até 31-mar-17até 31-mar-16

Capitais 
Médios

Taxa   
Média      

Proveitos 
/ Custos

Capitais 
Médios

Taxa   
Média      

Proveitos 
/ Custos

2016
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O crédito a clientes, que constitui a principal categoria de ativos financeiros (73,9%), teve associada uma 

taxa média de 2,54%; do lado dos passivos, destacam-se os depósitos de clientes, cujo saldo médio foi de 

25,4mM€ com uma taxa média de remuneração de 0,83%. 

 

Serviços a Clientes 

O comissionamento decorrente da prestação de serviços bancários a clientes saldou-se por um contributo 

de 75,8M€ para o resultado, que compara com 70,1M€ no primeiro trimestre de 2016 representativo de um 

aumento de 8,2%. 

 

milhões de euros

31-mar-16 31-mar-17

Gestão de Meios de Pagamento 22,6 25,8 28,7% 33,2%

Comissões sobre Empréstimos, Garantias e Similares 32,5 30,1 41,3% 38,7%

Gestão de Ativos e Bancasseguros 16,9 15,3 21,5% 19,7%

Assessoria, Servicing  e Diversos 6,7 6,6 8,5% 8,5%

SUBTOTAL 78,7 77,8 100,0% 100,0%

Custos com as garantias prestadas pelo Estado -8,6 -2,0

TOTAL 70,1 75,8

SERVIÇOS A CLIENTES
até                

31-mar-17

Estruturaaté                
31-mar-16

 

 

Na atividade do Grupo NOVO BANCO salienta-se a importância: 

 da função de apoio às empresas, visível nos proveitos de produtos como as garantias prestadas, os 

créditos documentários e os serviços associados à gestão dos empréstimos e similares (38,7% do 

comissionamento total);  

 dos produtos relacionados com a função de pagamentos (33,2% do total), os cartões e os meios de 

pagamento, que incluem os cheques, as transferências, as ordens de pagamento, os POS´s e ATM´s e 

as comissões de manutenção de contas à ordem; e 

 dos serviços de gestão de ativos e bancasseguros que representam 19,7% do total. 

 

Até março de 2017 foram registadas 2,0M€ de comissões pagas pelo NOVO BANCO no âmbito das suas 

emissões de dívida garantidas pelo Estado Português (8,6M€ até março de 2016). 

 

Resultados de Operações Financeiras e Outros Result ados de Exploração  

Os resultados de operações financeiras foram negativos em 6,3M€, valor que compara com +27,3M€ 

registados no primeiro trimestre de 2016. Os outros resultados de exploração, no valor de -7,8M€, foram 

condicionados pelas perdas com ativos de fundos imobiliários registados como propriedades de 

investimento. 
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Custos Operativos 
 

Os custos operativos apresentam uma redução homóloga de 12,9%, reflexo das medidas de reestruturação 

associadas a um redimensionamento da rede de distribuição e à simplificação/redução da estrutura 

organizacional e dos processos, com a consequente redução do número de colaboradores. 

 

milhões de euros

Custos com Pessoal  81,4  71,8 -11,8%

Gastos Gerais Administrativos  58,7  52,4 -10,7%

Amortizações  15,1  11,0 -27,0%

TOTAL  155,2  135,2 -12,9%

CUSTOS OPERATIVOS
Variação 
relativa

até                
31-mar-17

até                
31-mar-16

 

Os custos com pessoal totalizaram 71,8M€ (-11,8% face ao período homólogo do ano anterior), para o que 

contribuiu a redução, face a 31 de março de 2016, de 838 colaboradores. 

Os gastos administrativos atingiram 52,4M€ representativos de um decréscimo de 10,7% face ao período 

homólogo do ano anterior. Esta redução foi transversal à maioria dos agregados de custos e é reflexo da 

política de racionalização e otimização em curso. 

A redução observada nas amortizações é justificada pela maior seletividade dos investimentos informáticos, 

pela racionalização dos equipamentos e pelo encerramento de estruturas. 

A evolução apresentada pelos custos operativos está também relacionada com o redimensionamento da 

rede de distribuição face à nova realidade do negócio. O número de balcões, em março de 2017, era de 

536 tendo-se registado uma redução de 89 unidades face a março de 2016.   

 

Provisões 

No primeiro trimestre de 2017, o Grupo NOVO BANCO registou um reforço para provisões no montante de 

137,4M€ (-210,8M€ face a março de 2016), com as dotações para crédito a constituírem a componente 

mais expressiva. De realçar que o valor registado no primeiro trimestre de 2016 incluía 109,6M€ de 

provisões para reestruturação. 
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Crédito a Clientes e Títulos 210,3 125,9 -40,1%

Imóveis e Equipamento 47,8 13,4 -71,9%

Outros Ativos e Contingências 90,1 -1,9 ….

TOTAL  348,2  137,4 -60,5%

milhões de euros

REFORÇO DE PROVISÕES
até                

31-mar-16
até                

31-mar-17
Variação 
relativa

 

 

No crédito a clientes o reforço de provisões totalizou 119,3M€, com o nível de cobertura do crédito por 

provisões a atingir 16,7% (16,5% em dezembro de 2016). 

 

 

EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE 

Captação de Recursos 

Os passos dados no sentido da retoma da normalidade operacional e a consolidação da relação com os 

clientes tiveram efeitos positivos na recuperação do funding. Em 31 de março de 2017 os depósitos 

totalizaram 25,2mM€, acima do valor apresentado no 1º trimestre de 2016 (25,1mM€). 

milhões de euros

absoluta relativa

Depósitos 25 145 25 585 25 169  24 0,1%

Outros Recursos de Clientes (1)  286  404  408  122 42,7%

Obrigações colocadas em Clientes 1 095  996  943 - 152 -13,9%

Produtos de Seguro Vida 5 196 4 730 4 516 - 680 -13,1%

Recursos de Desintermediação 5 628 5 069 4 952 - 676 -12,0%

Recursos Totais de Clientes 37 350 36 784 35 988 -1 36 2 -3,6%

(1) Inclui cheques e ordens a pagar, operações de venda com acordo de recompra e outros recursos

Variação homóloga
RECURSOS DE CLIENTES 31-mar-16 31-mar-1731-dez-16

 

 

 

Crédito a Clientes 

A estratégia do NOVO BANCO de apoio ao tecido empresarial nacional foi conduzida com rigor e 

seletividade no que respeita à concessão de crédito. Este apoio tem sido transversal a todos os setores e a 

todas as empresas com um foco especial nas PME´s exportadoras e nas empresas que incorporam 

inovação nos seus produtos, serviços ou nos seus sistemas produtivos. A representatividade do crédito a 

empresas no total da carteira era de 66,3%. 
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milhões de euros

absoluta relativa

Crédito a Empresas 23 780 22 451 22 200 -1 580 -6,6%

Crédito a Particulares 11 427 11 300 11 283 - 144 -1,3%

Habitação 9 795 9 726 9 707 - 88 -0,9%

Outro Crédito 1 632 1 574 1 576 - 56 -3,4%

Crédito a Clientes (bruto) 35 207 33 750 33 483 -1 724 - 4,9%

Provisões 5 894 5 566 5 601 - 293 -5,0%

Crédito a Clientes (líquido ) 29 314 28 184 27 882 -1 4 32 -4,9%

CRÉDITO A CLIENTES
Variação homóloga

31-mar-16 31-mar-1731-dez-16

 

 
O crédito a clientes registou uma redução homóloga de 1,7mM€ em linha com o processo de 

desalavancagem ainda em curso. 

 

 

Carteira de Títulos 

A carteira de títulos ascendia a cerca de 11,8mM€, em 31 de março de 2017, e representava 23,2% do 

ativo constituindo-se como a principal fonte de ativos elegíveis para operações de financiamento junto do 

Banco Central Europeu (BCE), 

 

A evolução da composição da carteira de títulos reflete uma gestão centrada em títulos de menor risco e 

maior liquidez, nomeadamente títulos de dívida pública de países da zona Euro, que constituem 55,2% do 

total de títulos disponíveis. De referir ainda que neste primeiro trimestre do ano o montante da carteira, no 

seu conjunto, não registou variações significativas. 

 
valores líquidos de imparidade milhões de euros

absoluta relativa

Dívida Pública Portuguesa 3 231 3 538 3 652  421 13,0%  114

Outra Dívida Pública 3 983 2 971 2 890 -1 093 -27,4% - 81

Obrigações 2 656 2 775 2 739  83 3,1% - 36

Outros 3 127 2 478 2 568 - 559 -17,9%  90

Total 12 997 11 762 11 849 -1 148 -8,8%  87

Variação 
absoluta no 
1º trimestre

Variação homóloga
CARTEIRA DE TÍTULOS                                                                                                   31-mar-16 31-mar-1731-dez-16

 

 
A carteira de títulos tem associada uma reserva de justo valor positiva de 194,6M€ (dez-16: 151,4M€). 

 

 

 

 



NOVO BANCO, SA I Av. da Liberdade, n.º 195 Lisboa I Capital social: 4 900 000 000,00 euros INIPC: 513 204 016 I 

Contactos: investidor@novobanco.pt I investor.relations@novobanco.pt I tel:  (+ 351) 21 359 73 90 

9 

LIQUIDEZ E GESTÃO DE CAPITAL 

Liquidez 

Não obstante a decisão de venda do NOVO BANCO ter sido comunicada apenas no final do primeiro 

trimestre de 2017, o período foi caracterizado por uma relativa estabilidade dos recursos de clientes, 

especialmente no segmento de retalho. A estratégia de reforço de liquidez do NOVO BANCO manteve o 

enfoque na recuperação dos recursos de clientes e no processo de deleverage de ativos apesar do 

contexto particularmente adverso para a captação de recursos de clientes, onde as taxas de mercado se 

mantêm negativas.  

 

Em 17 fevereiro último, venceu-se a última emissão com garantia do Estado no montante de 1500M€. Com 

o vencimento desta emissão, o NOVO BANCO deixou de ter qualquer tipo de instrumento de dívida com 

garantia do Estado, que no momento da sua constituição era representado por três emissões num total de 

3500M€. Ainda neste trimestre, o Banco procedeu ao reembolso de 40M€ de obrigações hipotecárias, 

colocadas no mercado em 2010. 

 

Neste contexto, o financiamento bruto obtido junto do Banco Central Europeu registou um ligeiro aumento 

face ao final de 2016, fixando-se no final de março nos 6,6mM€, o que representa um aumento de 200M€ 

face aos 6,4mM€ então verificados.  

 

No que diz respeito à sua carteira de ativos elegíveis para redesconto junto do Banco Central Europeu, o 

NOVO BANCO tem mantido o seu montante global em níveis estáveis que ronda os 11,5mM€ após haircut. 

 

O rácio de transformação (110%) compara favoravelmente o valor do primeiro trimestre de 2016 (115%), 

estando em linha com o registo de dezembro de 2016. 

115% 110% 110%

-5,7pp+1,1pp

31-mar-16 Depósitos Crédito 31-mar-17 31-dez-16

Rácio de Transformação

 
Os depósitos de clientes representavam 49% do ativo continuando a constituir-se como a principal fonte de 

financiamento da atividade. 
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Estrutura de Financiamento
(valores em mil milhões de euros)

                                     (1) Inclui f inanciamento do BCE                    

5,1 5,0

13,0 12,8

4,7 4,5
3,9 3,6

25,6 25,2

31-dez-16 31-mar-17

Depósitos (49%) Depósitos (49%)

Dívida Titulada (7%)

Outros Passivos (25%)(1)

Capital Próprio

52,3 51,1

Dívida Titulada (7%)

Outros Passivos (25%)(1) 

Capital Próprio

Produtos Seguros Vida (9%)Produtos Seguros Vida (9%)

 

Gestão do Capital  

Os rácios de solvabilidade do Grupo NOVO BANCO são calculados tendo por base as regras estipuladas 

na Diretiva 2013/36/EU e no Regulamento (EU) n.º 575/2013, que definem os critérios para o acesso à 

atividade das instituições de crédito e empresas de investimento e determinam os requisitos prudenciais a 

observar por aquelas mesmas entidades, e ainda no Regulamento (EU) nº 2016/445 que determina o 

regime transitório (phased-in) previsto no Regulamento (EU) nº 575/2013 em matéria de fundos próprios. O 

Grupo NOVO BANCO está autorizado a utilizar o método das notações internas (método IRB) para o 

cálculo dos ativos ponderados pelo risco de crédito e o método padrão, tanto para o cálculo dos ativos 

ponderados pelo risco de mercado, como para o cálculo dos ativos ponderados pelo risco operacional. 

 

Nos termos das referidas regras, os rácios de solvabilidade do Grupo NOVO BANCO a 31 de dezembro de 

2016 e 31 de março de 2017 eram os seguintes: 

milhões de euros

Ativos de Risco Equivalentes (A) 33 627 33 512

Fundos Próprios 

 Common Equity Tier 1 (B) 4 051 3 620

  Tier 1 (C) 4 051 3 620

  Fundos Próprios Totais (D) 4 051 3 675

Rácio Common Equity Tier 1  (Phased-in) (B/A) 12,0% 10,8%

Rácio Tier 1 (C/A) 12,0% 10,8%

Rácio de Solvabilidade (D/A) 12,0% 11,0%

Rácio Common Equity Tier 1  (full implementation) 9,8% 9,6%
(1) Dados provisórios

31-dez-16 RÁCIOS DE SOLVABILIDADE - BIS III (CRD IV/CRR) 31-mar-17  (1)
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O rácio Common Equity Tier 1 (CET1) phased-in estimado para 31 de março de 2017 fixou-se em 10,8% 

(estimado 9,6% em regime de full implementation, aplicável a partir de 1 de janeiro de 2018). 

 

QUALIDADE DOS ATIVOS  

Os rácios de cobertura registaram uma melhoria, neste primeiro trimestre do ano. O indicador de 

sinistralidade do crédito em risco reduziu 10pb e o do crédito vencido há mais de 90 dias manteve-se 

inalterado face a dezembro de 2016.   

milhões de euros

absoluta relativa

Crédito a Clientes (bruto) 33 750 33 483 - 267 -0,8%

Crédito Vencido 5 936 5 957  21 0,4%

Crédito Vencido > 90 dias 5 728 5 686 - 42 -0,7%

Crédito em Risco (1) 8 636 8 526 - 110 -1,3%

Crédito Reestruturado (2) 8 007 8 145  138 1,7%

Crédito Reestruturado não incluído no crédito em risco (2) 4 008 4 134  126 3,1%

Provisões para Crédito 5 566 5 601  35 0,6%

(1) De acordo com a def inição constante da Instrução nº23/2011 do Banco de Portugal.
(2) De acordo com a def inição constante da Instrução nº32/2013 do Banco de Portugal. 

QUALIDADE DO CRÉDITO 31-dez-16
Variação 

31-mar-17

 

 

Os rácios de crédito vencido e crédito em risco eram, respetivamente, 17,8% e 25,5% no final de março de 

2017, com a cobertura do crédito em risco a situar-se em 65,7%. 

 

As provisões para crédito totalizaram 5,6mM€ representando 16,7% do total da carteira de crédito (dez-16: 

16,5%). 

Crédito Vencido / Crédito a Clientes (bruto) 17,6% 17,8% 0,2

Crédito Vencido > 90 dias / Crédito a Clientes (bruto) 17,0% 17,0% 0,0

Crédito em Risco(1) / Crédito a Clientes (bruto) 25,6% 25,5% -0,1

Crédito Reestruturado(2) / Crédito a Clientes (bruto) 23,7% 24,3% 0,6

Crédito Reestruturado não incluído no Crédito em Risco(2)/ 
Crédito a Clientes (bruto)

11,9% 12,3% 0,5

Provisões para Crédito / Crédito a Clientes 16,5% 16,7% 0,2

Provisões para Crédito / Crédito em Risco(1) 64,5% 65,7% 1,2

Provisões para Crédito / Crédito Vencido > 90 dias 97,2% 98,5% 1,3

Provisões para Crédito / Crédito Vencido 93,8% 94,0% 0,3

(1) De acordo com a definição constante da Instrução nº23/2011 do Banco de Portugal.
(2) De acordo com a definição constante da Instrução nº32/2013 do Banco de Portugal. 

RÁCIOS DE SINISTRALIDADE E COBERTURA 31-dez-16 31-mar -17
Variação  

(pp)
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ATIVIDADE COMERCIAL  

Banca de Particulares 

A atividade deste segmento no 1º trimestre confirma a tendência de recuperação da confiança no NOVO 

BANCO, encetada desde 2016. O crescimento observado nos depósitos reflete este movimento, com uma 

variação de +9% face ao período homólogo. Para este resultado contribuiu a linha seguida de lançamento 

regular de produtos inovadores, como por exemplo o Depósito Dual “EUR NB DUAL GRANDES ÍNDICES 

2017-2019”, uma aplicação composta por um depósito a prazo simples e por um depósito indexado à 

performance dos índices de Euro Stoxx 50, S&P 500 e Swiss Market. Este desempenho foi alcançado 

mantendo o esforço de otimização do pricing das novas aplicações, como se verifica pela redução de 20pb 

da taxa média aplicada aos novos depósitos a prazo, em comparação com o período homólogo. 

 
Ao nível do crédito a particulares verificou-se uma significativa aceleração da produção de novos contratos 

com o crédito à habitação a crescer 57%, face ao período homólogo, mantendo-se o spread médio da 

produção em níveis significativamente superiores ao spread da carteira. No crédito pessoal a tendência foi 

igualmente positiva, com um crescimento de 62% face à média mensal do ano anterior (+126% face ao 1º 

trimestre de 2016). Para esta aceleração contribuiu a campanha de comunicação “O Crédito que o 

Conhece”, materializado numa oferta competitiva e abrangente, e na proximidade entre o NOVO BANCO e 

os seus clientes.  

 

No segmento de Pequenos Negócios a atividade comercial demonstrou igualmente uma dinâmica muito 

positiva. O crédito de médio/longo prazo, as contas correntes e o leasing, mantiveram os níveis de 

produção observados no período homólogo, com um volume total de 70M€. Para este resultado contribuiu 

de forma significativa o lançamento da Linha de Crédito Capitalizar, na qual o NOVO BANCO conseguiu 

alcançar uma quota de 22% na linha para pequenas e microempresas. O acompanhamento e suporte nas 

transações diárias proporcionado pela equipa de Gestores dedicados de Negócios contribuíram para 

reforçar a captação da liquidez dos clientes, o que se consubstanciou num crescimento de 5% dos 

depósitos face a dezembro 2016. 

 

A aposta na disponibilização de soluções de maior conveniência e de acesso permanente ao Banco, 

nomeadamente através dos canais diretos, continua a ser reconhecida pelos clientes particulares: o NOVO 

BANCO fechou este trimestre com 491 mil clientes digitais frequentes, o que corresponde a um crescimento 

de 7%, em termos homólogos. Para este desempenho contribuiu fortemente a adesão ao canal mobile, que 

superou já os 193 mil clientes frequentes, com um crescimento homólogo de 66%. 

 

O objetivo do NOVO BANCO para o Digital é continuar a proporcionar serviços e experiências de 

excelência aos seus clientes, quer no NBnet (acesso através de PC’s), quer através da NB smart app 

(acesso através de smartphones). Nesse contexto, ao longo do 1º trimestre foram lançadas novas 

funcionalidades, das quais se destacam: (i) acesso à NB smart app com impressão digital; com esta nova 

possibilidade, disponível para smartphones iPhone ou Android, o utilizador já não necessita de colocar o 

código PIN, podendo fazer a autenticação na aplicação com um simples toque do dedo no sensor do seu 
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smartphone; (ii) certificação de carregamentos de telemóveis, internet e outros serviços na NB smart app e 

no NBnet, que permite a submissão de operações de forma mais rápida, fácil e segura, sem necessidade 

de inserção de matriz ou código SMS para a execução; (iii) novo depósito DP NB smart app, um novo 

produto a prazo para subscrição exclusiva no canal mobile e com condições especiais; (iv) Possibilidade de 

simular e solicitar o crédito pessoal pela NB smart app de uma forma rápida e intuitiva. A aposta do NOVO 

BANCO no enriquecimento da experiência de utilização da NB smart app tem sido amplamente reconhecida 

pelos utilizadores de serviços bancários mobile, alcançando as avaliações médias mais elevadas da banca 

nacional, tanto na Apple Store (equipamentos iPhone) como no Google Play (equipamentos Android), na 

categoria de finanças. 

 

Banca de Empresas 

No segmento de Empresas (Médias e Grandes Empresas), no primeiro trimestre de 2017, o volume de 

depósitos aumentou 327M€ (+8,8%). Também neste período e segmento, mas ainda no subgrupo dos 

clientes de bom risco, a carteira de crédito de médio e longo prazo registou uma produção de 318M€, tendo 

assim, o NOVO BANCO mantido o seu papel de referência no apoio ao desenvolvimento das empresas e 

da atividade económica em Portugal. 

 

De realçar a produção nas Linhas PME Crescimento 2015, NB FEI e NB Prime, tendo sido desembolsados, 

entre janeiro e março, 167M€ de crédito novo. Em janeiro o NOVO BANCO aderiu à Linha de Crédito 

Capitalizar, em parceria com o Estado Português e com o Sistema de Garantia Mútua, que se constitui 

como um dos principais instrumentos de apoio ao investimento e reforço dos capitais permanentes das 

PME em 2017. 

 

A área do Trade Finance é uma importante vertente de negócio, sendo disponibilizada uma vasta oferta de 

produtos e aconselhamento especializado no apoio ao comércio internacional. O know how do Banco neste 

segmento é evidenciada pela sua quota de mercado, que ascendeu a 23% neste trimestre. 

 

O NOVO BANCO promoveu iniciativas junto das empresas, apoiando a divulgação de setores económicos, 

e de empresas que se distinguem, nomeadamente: (i) Agricultura - conferência intitulada ”As Novas 

Culturas e Tendências do Setor Agrícola” (Évora, 22 de fevereiro); (ii) Agroindústria - presença no Salão 

Internacional do Setor Alimentar e Bebidas – SISAB (Lisboa, 2 de março); (iii) Turismo - patrocinador 

exclusivo dos Prémios Publituris há 10 anos - “Publituris Portugal Trade Awards”, evento anual que 

distingue a excelência no turismo (Lisboa, 15 de março no âmbito da BTL); (iv) PME Líder - conferência 

subordinada ao tema "A Inovação e a Internacionalização como fatores transversais de competitividade", 

das “PME que lideram”, que coincidiu com o lançamento da 9ª edição da revista PME Líder, e que resulta 

de uma parceria entre o NOVO BANCO e a revista Exame.  

 

 

 

 



NOVO BANCO, SA I Av. da Liberdade, n.º 195 Lisboa I Capital social: 4 900 000 000,00 euros INIPC: 513 204 016 I 

Contactos: investidor@novobanco.pt I investor.relations@novobanco.pt I tel:  (+ 351) 21 359 73 90 

14 

NOVO BANCO dos Açores 

O primeiro trimestre de 2017 foi caracterizado pelo esforço desenvolvido na captação de novos clientes, 

através de diversas ações junto de empresas, serviços e organismos públicos com o objetivo de melhoria 

da quota de mercado, e na recuperação da atividade em matéria de captação de recursos e de concessão 

de crédito. O trimestre encerrou com um ativo de 649,3M€ (-7,2% em relação a março de 2016), tendo-se 

registado um acréscimo de 4,2% nos depósitos de clientes e uma redução de 1,2% no crédito a clientes 

bruto, no mesmo período. De salientar a redução registada nos custos operativos (-8,7%), designadamente, 

nos custos com pessoal (-9,9%). O resultado do trimestre foi positivo em 733m€, que compara com o 

prejuízo de 765m€ em março de 2016.  

 

Banco Electrónico de Serviço Total  

No 1.º trimestre de 2017, o Banco Best manteve a sua estratégia de inovação da oferta de produtos e 

serviços financeiros em Portugal e simultaneamente de promoção do aumento da literacia financeira dos 

investidores em geral. Nesta última vertente destaca-se, em particular, a realização em Lisboa e no Porto 

da conferência sobre as possibilidades e alternativas de investimento em Robótica, Tecnologias Disruptivas 

e Cyber Segurança em parceria com a Pictet Asset Management – entidade suíça responsável pela gestão 

de mais de 150mM€ de ativos. O Banco mantém a liderança a nível de diversidade na oferta de fundos de 

investimento em Portugal, com mais de 3000 fundos de 54 sociedades gestoras. Neste trimestre foram 

acrescentadas à extensa oferta do Banco Best as sociedades gestoras Internacionais Oyster e RAM. No 

que se refere à atividade o volume de crédito a clientes cresceu 2%, no trimestre, e o resultado situou-se 

em 707m€, bastante acima do resultado observado no 1º trimestre de 2016 (289m€). 

 

Gestão de Ativos  

A GNB Gestão de Ativos, com atividade fundamentalmente em Portugal, Luxemburgo e Espanha, terminou 

o primeiro trimestre de 2017 com um volume de ativos sob gestão de 11,6mM€, o que corresponde a uma 

redução de 2,3% face ao final do ano anterior sendo de assinalar a área de fundos de pensões que cresceu 

7,4%. O resultado do período totalizou 2,9M€. De notar que, face ao primeiro trimestre de 2016, os custos 

operativos registaram um decréscimo de 19% como resultado do plano de reorganização e reestruturação 

efetuado durante 2016. 

 

Banca Comercial Internacional  

No seguimento da estratégia definida de desinvestimento em ativos considerados como não estratégicos, o 

NOVO BANCO celebrou com a BANCAMIGA, Banco Microfinanciero, C.A., da Venezuela, um contrato 

promessa de compra e venda dos ativos e passivos da Sucursal na Venezuela do NOVOBANCO. A 

concretização do contrato promessa acima referido encontra-se dependente do cumprimento de certas 

condições e da obtenção das necessárias aprovações.  

 

Em relação ao NB Ásia (Macau)  é de referir que tendo sido preenchida, no passado dia 28 de Abril, a 

Condição Precedente que se consubstanciava na autorização à transação pela Autoridade Monetária de 

Macau, estão reunidas as condições para que se progrida para o fecho financeiro da transação, o qual está 
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em programação conjunta pelo vendedor e compradores, que são liderados pelo grupo Well Link, baseado 

em Hong Kong. 

 

Em Espanha , no decorrer do 1º trimestre de 2017, a Sucursal registou uma diminuição de 2,6% no volume 

de negócios, com redução de depósitos e de clientes. Os ativos sob gestão evoluíram positivamente fruto 

do bom desempenho da banca privada que cresceu 7,5%. Os custos operativos continuaram a evoluir de 

acordo com a tendência registada em 2016 apresentando uma redução de 24% em termos homólogos, 

suportada fundamentalmente pelos custos com pessoal e pelas amortizações. O resultado antes de 

impostos apesar de negativo em 702m€ apresenta-se superior em 26,5M€ ao do período homólogo do ano 

anterior. 

 

Após a conclusão do plano de reestruturação da Sucursal de Londres (Reino Unido ) em 2016, a sua 

atividade no primeiro trimestre deste ano centrou-se na gestão da carteira atual da unidade, tendo-se 

traduzido na manutenção dos ativos em 3,8mM€. Em resultado da reestruturação, os custos operativos da 

Sucursal apresentaram um decréscimo de 58% face ao mesmo período de 2017, apresentando um 

resultado de cerca de 2,0M€ neste trimestre.  

 

A Sucursal no Luxemburgo  também concluiu o seu processo de reestruturação e reorientação estratégica 

no final de 2016, tendo focado a sua atividade neste período na gestão da carteira atual, tendo chegado ao 

final do trimestre com um total de ativos de 3,0mM€. Em resultado da reestruturação, os custos 

operacionais da Sucursal apresentaram um decréscimo de 22% face ao mesmo período de 2017. O 

trimestre encerrou com um resultado de 0,3M€. 

 

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS  

 Em 1 de maio o NOVO BANCO informou o mercado que tinha celebrado com o BANCAMIGA, Banco 

Microfinanciero, C.A., da Venezuela, um contrato promessa de compra e venda dos ativos e passivos da 

sua Sucursal na Venezuela. A concretização do contrato promessa encontra-se dependente do 

cumprimento de certas condições e da obtenção das necessárias aprovações, nomeadamente junto do 

Banco de Portugal e da autoridade reguladora do setor financeiro na Venezuela. Com a conclusão da 

transação nos termos e condições acordados o NOVO BANCO deixará de ter qualquer atividade 

bancária na Venezuela.  

 Em 20 de abril a agência de rating Dagong Europe tomou uma decisão de rating relativamente ao NOVO 

BANCO. A Dagong Europe afirmou os ratings de crédito do NOVO BANCO e suas subsidiárias / 

sucursais, de “CCC+“ para o longo prazo e de “C” para o curto prazo, e removeu a perspetiva Stable 

tendo atribuído um watch Evolving a todos os ratings. A decisão de rating foi tomada na sequência do 

anúncio dos resultados não auditados de 2016 e do anúncio em 31 de março de 2017 dos termos do 

acordo de venda do NOVO BANCO que incluem um exercício de gestão de passivos (LME) envolvendo 

as obrigações não subordinadas. O watch Evolving será definido dependendo de informações adicionais 

relacionadas com a conclusão do processo de venda e condições do LME ainda não divulgadas. 
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 Em 13 de abril, a agência de rating DBRS tomou uma decisão de rating relativamente ao NOVO 

BANCO. A DBRS decidiu colocar os ratings sénior do NOVO BANCO em under review with negative 

implications (URN), os quais incluem o rating de longo prazo de dívida sénior e depósitos atualmente 

CCC (high) e o rating de curto prazo de dívida e depósitos atualmente R-5. A agência confirmou o 

Critical Obligation Rating (COR) em BB (low) / R-4 com tendência “estável”. A decisão de rating foi 

tomada na sequência do anúncio em 31 de março de 2017 que integrado no processo de venda do 

NOVO BANCO será realizado um exercício de gestão de passivos envolvendo as obrigações sénior. 

Separadamente, a DBRS cancelou o rating de BBB (low) das obrigações seniores e não subordinadas 

do NOVO BANCO garantidas pelo Estado Português considerando que esta dívida foi reembolsada e/ou 

cancelada. 

 Em 9 de abril o NOVO BANCO informou o mercado sobre a nova estrutura de administração e comissão 

executiva. A estrutura de administração passou a ser composta por um Conselho de Administração, 

compreendendo um Chairman, o Dr. Rui Cartaxo, e uma Comissão Executiva, liderada pelo Dr. António 

Ramalho. A nova Comissão Executiva de sete membros foi aprovada pelo Fundo de Resolução em 21 

de dezembro de 2016 e recebeu, com efeitos a 6 de abril de 2017, autorização do Banco Central 

Europeu para seis dos seus membros. Em 8 de maio o Banco tomou conhecimento da autorização pelo 

Banco Central Europeu para mais um membro do Conselho de Administração, sétimo membro da 

Comissão Executiva. 

 Em 8 de abril o NOVO BANCO informou o mercado que, na sequência de deliberação do seu acionista 

único Fundo de Resolução, alterou os artigos 1.º, 3.º, 6º, 7.º, 8.º a 14.º, 16.º, 17.º a 23.º e aditou os 

artigos 7.º-A, 7.º-B, 14.º-A, 16.º-A e 24.º dos seus Estatutos. O comunicado destaca, em linha com as 

melhores práticas de Governance, a alteração da estrutura de administração e fiscalização que passa a 

ser composta por um Conselho de Administração (compreendendo uma Comissão de Auditoria) e um 

Revisor Oficial de Contas. 

 Em 5 de abril o NOVO BANCO informou o mercado que a agência de rating Moody’s tomou uma 

decisão de rating relativamente ao NOVO BANCO. A decisão de rating foi tomada na sequência do 

anúncio efetuado pelo Banco de Portugal no dia 31 de março de 2017 que integrado no processo de 

venda do NOVO BANCO será realizado um exercício de gestão de passivos sobre as obrigações sénior 

com o objetivo de recapitalização do Banco. A Moody’s decidiu colocar em review for downgrade o rating 

Caa1 de depósitos de longo prazo e efetuar o downgrade do rating da dívida sénior unsecured de longo 

prazo de Caa1 para Caa2 tendo-o colocado em review for further downgrade. Em simultâneo, a Moody’s 

efetuou o downgrade do: (i) standalone Baseline Credit Assessment (BCA) de caa2 para ca; e do (ii) 

Counterparty Risk Assessment (CRA) de B2(cr) para B3(cr) e colocou-o em review for further 

downgrade. O outlook para o rating dos depósitos e dívida de longo prazo foi alterado de Developing 

para Ratings under Review. O rating de depósitos e dívida sénior de curto prazo de Not-Prime e o CRA 

de curto prazo de Not-Prime(cr) não foram afetados por esta decisão de rating. 

 Em 31 de março o Banco de Portugal emitiu um comunicado em que informou o mercado sobre a 

seleção da LONE STAR para a conclusão da operação de venda do NOVO BANCO tendo o Fundo de 

Resolução assinado os documentos contratuais da operação. A assinatura do contrato permitiu que 
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fosse cumprido o prazo de venda fixado nos compromissos assumidos pelo Estado português junto da 

Comissão Europeia. Após a conclusão da operação, cessará a aplicação do regime das instituições de 

transição ao NOVO BANCO. Nos termos do acordo, a LONE STAR irá realizar injeções de capital no 

NOVO BANCO no montante total de 1000 milhões de euros, dos quais 750 milhões de euros no 

momento da conclusão da operação e 250 milhões de euros no prazo de até 3 anos. Por via da injeção 

de capital a realizar, a LONE STAR passará a deter 75% do capital social do NOVO BANCO e o Fundo 

de Resolução manterá 25% do capital. As condições acordadas incluem ainda a existência de um 

mecanismo de capitalização contingente, nos termos do qual o Fundo de Resolução, enquanto 

acionista, se compromete a realizar injeções de capital no caso de se materializarem certas condições 

cumulativas, relacionadas com: i) o desempenho de um conjunto delimitado de ativos do NOVO BANCO 

e ii) com a evolução dos níveis de capitalização do banco. As eventuais injeções de capital a realizar nos 

termos deste mecanismo contingente beneficiam de uma almofada de capital resultante da injeção a 

realizar nos termos da operação e estão sujeitas a um limite máximo absoluto. As condições acordadas 

preveem também mecanismos de salvaguarda dos interesses do Fundo de Resolução, de alinhamento 

de incentivos e de fiscalização, não obstante as limitações decorrentes da aplicação das regras de 

auxílios de Estado. A conclusão da operação de venda encontra-se dependente da obtenção das usuais 

autorizações regulatórias (incluindo por parte do Banco Central Europeu e da Comissão Europeia) e 

ainda da realização de um exercício de gestão de passivos, que irá abranger as obrigações não 

subordinadas do NOVO BANCO.  

 

ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO 

A conjuntura global ficou marcada, no 1º trimestre de 2017, por uma expansão relativamente sincronizada 

da atividade nas principais áreas económicas. Nos EUA, com a taxa de desemprego a recuar para 4,5% da 

população ativa, o Fed elevou a target rate dos fed funds em 25pb, para 0,75%-1%. Mas a yield dos 

Treasuries a 10 anos recuou de 2,445% para 2,338% no conjunto do trimestre, refletindo sobretudo o 

arrefecimento das expectativas sobre os estímulos orçamentais prometidos pela Administração Trump. Na 

Zona Euro, o PIB cresceu 0,5% no 1º trimestre, mantendo o ritmo de expansão do trimestre anterior. A 

inflação homóloga manteve-se longe das metas do BCE, atingindo 1,5% em março (ou 0,8% a nível core). 

Neste contexto, a autoridade monetária reafirmou a necessidade de manter em vigor uma política 

fortemente expansionista durante um período de tempo prolongado, o que se traduziu num recuo da taxa 

de juro Euribor a 3 meses, de -0,319% para -0,329%. A yield dos Bunds a 10 anos subiu, contudo, de 

0,208% para 0,328%, refletindo a melhoria das perspetivas de crescimento e alguma atenuação dos riscos 

políticos na Zona Euro. No conjunto do trimestre, o euro apreciou-se 1,4% face ao dólar, para EUR/USD 

1,0697. 

 

A expansão da atividade económica, a persistência de juros baixos e a melhoria dos resultados das 

empresas favoreceram os principais índices acionistas. Nos EUA, o Dow Jones, o S&P500 e o Nasdaq 

valorizaram 4,6%, 5,5% e 9,8%, respetivamente. Na Europa, o DAX, o CAC40 e o IBEX subiram 7,3%, 

5,4% e 11,9%. Os mercados emergentes beneficiaram da moderação de expectativas de subida dos juros 

nos EUA e, em alguns casos, de uma melhoria das perspetivas políticas e económicas internas. Neste 
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contexto, os índices Sensex (Índia), Shanghai Composite (China) e Bovespa (Brasil) registaram ganhos de 

11,2%, 3,8% e 7,9%, respetivamente. O preço do petróleo (Brent) subiu 36% em termos homólogos, mas 

recuou 4,9% entre janeiro e março, para USD 52,7/barril. 

 

Em Portugal, o PIB cresceu 1% QoQ e 2,8% YoY no 1º trimestre, com desempenhos positivos da procura 

externa líquida e do investimento, que mais do que compensaram um abrandamento do consumo privado. 

A taxa de desemprego recuou de 10,5% para 10,1% da população ativa. Traduzindo sobretudo a 

expectativa de “reflação” da economia europeia que marcou o início do ano, a yield da OT a 10 anos subiu 

de 3,764% para 3,978% no 1º trimestre, com o spread face aos Bunds a alargar 9pb, para 365pb 

(entretanto, a evolução favorável da atividade, a divulgação de um défice público de 2% do PIB em 2016 e 

a atenuação dos riscos políticos na Zona Euro contribuíram para um recuo da yield nos 10 anos, para perto 

de 3,4% em maio, com o spread vs. Bunds a estreitar para 296pb). Nos primeiros três meses de 2017, o 

PSI20 valorizou 7%.  
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milhares de euros

31.03.2017 31.12.2016

ATIVO

Caixa e disponibilidades em bancos centrais   734 348  1 469 259 
Disponibilidades em outras instituições de crédito   337 657   370 918 
Ativos financeiros detidos para negociação   642 091   656 722 
Outros ativos financeiros ao justo valor através de resultados  1 141 069  1 203 807 
Ativos financeiros disponíveis para venda  10 706 984  10 557 972 
Aplicações em instituições de crédito   755 626   724 167 
Crédito a clientes  27 881 931  28 184 426 
Investimentos detidos até à maturidade - - 
Ativos com acordo de recompra - - 
Derivados para gestão de risco   223 334   222 769 
Ativos não correntes detidos para venda   7 757   7 764 
Ativos não correntes detidos para venda - operações descontinuadas  1 135 218  1 217 371 
Propriedades de investimento  1 196 478  1 206 355 
Outros ativos tangíveis   199 684   206 459 
Ativos intangíveis   41 705   44 663 
Investimentos em associadas   160 463   158 650 
Ativos por impostos correntes   31 252   30 620 
Ativos por impostos diferidos  2 587 748  2 603 979 
Provisões técnicas de resseguro cedido   7 017   6 355 
Outros ativos  3 333 275  3 460 416 
   Devedores por seguro direto e resseguro   2 482   1 086 
   Outros  3 330 793  3 459 330 

TOTAL DO ATIVO 51 123 637 52 332 672

PASSIVO 
Recursos de bancos centrais  6 610 043  6 410 033 
Passivos financeiros detidos para negociação   612 631   632 831 
Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados - - 
Recursos de outras instituições de crédito  2 999 153  3 577 914 
Recursos de clientes  25 577 233  25 989 719 
Responsabilidades representadas por títulos  3 632 211  3 817 801 
Passivos  financeiros associados a ativos transferidos - - 
Derivados para gestão de risco   113 102   108 265 
Contratos de Investimento  3 235 644  3 396 425 
Passivos não correntes detidos para venda   1 821   1 821 
Passivos não correntes detidos para venda - operações descontinuadas   730 816   748 807 
Provisões   347 857   364 615 
Provisões técnicas  1 280 635  1 333 567 
Passivos por impostos correntes   16 785   16 972 
Passivos por impostos diferidos   16 726   19 301 
Instrumentos representativos de capital - - 
Outros passivos subordinados   48 554   48 100 
Outros passivos   851 820   718 548 
   Credores por seguro direto e resseguro   23 633   10 945 
   Outros   828 187   707 603 

TOTAL DO PASSIVO 46 075 031 47 184 719

CAPITAL

Capital  4 900 000  4 900 000 

Prémios de emissão - - 
Outros instrumentos de capital - - 
Ações próprias - - 

Reservas de reavaliação (  257 167) (  289 082)
Outras reservas e resultados transitados   455 946  1 244 028 
Resultado líquido do exercício atribuível aos acionistas do Banco (  130 940) (  788 330)

Dividendos antecipados - - 
Interesses que não controlam   80 767   81 337 

TOTAL DO CAPITAL 5 048 606 5 147 953

TOTAL DO PASSIVO + CAPITAL 51 123 637 52 332 672

NOVO BANCO, S.A. .A.

BALANÇO CONSOLIDADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E EM 31 DE MARÇO DE 2017
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milhares de euros

31.03.2017 31.03.2016

Juros e proveitos similares   270 337   326 555 

Juros e custos similares   151 338   185 781 

Margem Financeira   118 999   140 774 

Rendimentos de instrumentos de capital   1 454   17 739 

Rendimentos de serviços e comissões   93 935   92 922 

Encargos com serviços e comissões   21 823   27 864 

Resultados de ativos e passivos avaliados ao justo valor através de resultados (  24 334)   11 206 

Resultados de ativos financeiros disponíveis para venda   17 133   15 887 

Resultados de reavaliação cambial   2 758 (  9 710)

Resultados de alienação de outros ativos (  4 797) (   763)

Prémios líquidos de resseguro   11 494   11 066 

Custos com sinistros líquidos de resseguro   75 375   63 432 

Variações das provisões técnicas líquidas de resseguro   60 722   48 746 

Outros resultados de exploração (  33 768) (  32 634)

Proveitos Operacionais   146 398   203 937 

Custos com pessoal   71 818   81 412 

Gastos gerais administrativos   52 356   58 653 

Depreciações e amortizações   11 023   15 104 

Provisões líquidas e anulações (  2 398)   106 350 

Imparidade do crédito líquida de reversões e recuperações   119 328   185 483 

Imparidade de outros ativos financeiros líquida de reversões e recuperações   6 606   24 831 

Imparidade de outros ativos líquida de reversões e recuperações   13 866   31 528 

Custos Operacionais   272 599   503 361 

Alienação de subsidiárias e associadas -   3 648 

Diferenças de consolidação negativas - - 

Resultado de associadas e empreendimentos conjuntos (equivalência patrimonial)   1 702 (   33)

Resultado antes de impostos (  124 499) (  295 809)

Impostos sobre o rendimento

     Correntes   2 122 (   378)

     Diferidos   4 069 (  49 483)

  6 191 (  49 861)

Resultado de atividades em continuação (  130 690) (  245 948)

Resultado de operações descontinuadas (   504) (  10 392)

Resultado líquido do exercício (  131 194) (  256 340)

Atribuível aos acionistas do Banco (  130 940) (  249 369)

Atribuível aos Interesses que não controlam (   254) (  6 971)

(  131 194) (  256 340)

NOVO BANCO, S.A.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS EM 31 DE MA RÇO DE 2016 E EM 31 DE 
MARÇO DE 2017
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Demonstração de Resultados

Serviços a clientes Rendimento de serviços e comissões  menos encargos com serviços e comissões

Produto bancário comercial Margem financeira e serviços a clientes 

Resultados de operações financeiras
Rendimento de Instrumentos de capital, resultados de ativos e passivos ao justo valor através de
resultados, resultados de ativos financeiros disponíveis para venda, resultados de reavaliação cambial e
outros resultados atribuíveis à reavaliação de passivos

Outros resultados de exploração
Outros resultados de exploração, alienação de subsidiárias e associadas e resultados de associadas
mensuradas pelo método de equivalência patrimonial

Produto bancário
Margem financeira, serviços a clientes, resultados de operações financeiras e outros resultados de
exploração

Custos operativos Custos com pessoal, gastos gerais administrativos  e amortizações                                                                                                                                                                              

Resultado operacional Produto bancário - custos operativos

Provisões líquidas de reposições
Provisões líquidas de anulações, imparidade do crédito líquida de reversões, imparidade de outros ativos
financeiros líquida de reversões e imparidade de outros ativos líquida de reversões                                                                                                                                                                             

Balanço / Liquidez

Ativos elegíveis para operações de redesconto 
junto do BCE

O Eurosistema concede crédito apenas contra garantias adequadas. Estas garantias referem-se a títulos
financeiros negociáveis ou outros tipos de ativos, tais como ativos não transacionáveis   ou dinheiro. O
termo "ativo elegível" é utilizado para os ativos que são aceites como garantia pelo Eurosistema.

Carteira de títulos
Títulos (obrigações, ações e outros títulos de rendimento variável) registados nas carteiras de ativos
financeiros detidos para negociação, outros ativos financeiros ao justo valor através de resultados e ativos
financeiros disponíveis para venda 

Depósitos de clientes                                                      
Instrução nº16/2004 do Banco de Portugal

Conjunto dos montantes inscritos nas seguintes rubricas contabilisticas de balanço: [#400 - #34120 +
#52020 + #53100]

Financiamento líquido junto do BCE Diferença entre o montante de financiamento obtido junto do BCE  e as aplicações no BCE

Recursos de clientes de balanço Depósitos, outros recursos de clientes, obrigações colocadas em clientes e produtos de seguro vida

Recursos de clientes de retalho Recursos de clientes de balanço relativos ao segmento de retalho

Recursos de desintermediação
Recursos com registo fora de balanço, geridos por empresas do Grupo, que englobam fundos de
investimento mobiliário e imobiliário, fundos de pensões, bancasseguros, gestão de carteiras e gestão
discricionária

Recursos totais de clientes Recursos de clientes de balanço e desintermediação

Rácio de transformação                                               
Instrução nº16/2004 do Banco de Portugal

Rácio entre [crédito total - (provisões/imparidade acumulada para crédito de acordo com a definição
constante da Instrução nº22/2011 referente ao reporte da informação sobre crédito em risco] e depósitos
de clientes

Rácios de Sinistralidade e Cobertura

Rácio de crédito vencido Rácio entre o crédito vencido e o crédito total

Rácio crédito vencido há mais de 90 dias Rácio entre o crédito vencido há mais de 90 dias e o crédito total

Rácio de crédito com incumprimento                                              
Instrução nº16/2004 do Banco de Portugal

Rácio entre o crédito em incumprimento [crédito vencido há mais de 90 dias e crédito de cobrança
duvidosa reclassificado como vencido para efeitos de provisionamento (aplicação da alínea a) do nº 1 do
nº 4 do Aviso nº3/95)] e o crédito total. O Aviso nº3/95 encontra-se revogado

Rácio de crédito com incumprimento, liquido                         
Instrução nº16/2004 do Banco de Portugal

Rácio entre o crédito em incumprimento - [(provisões para crédito vencido+provisões para crédito de
cobrança duvidosa) e/ou imparidades acumuladas para crédito, de acordo com a definição constante da
Instrução nº22/2011 referente ao reporte da informação sobre crédito em risco] e o crédito a clientes
líquido de imparidades

Rácio de crédito em risco                                                             
Instrução nº16/2004 do Banco de Portugal

Rácio entre o crédito em risco [crédito com prestações de capital ou juros vencidos por um período igual
ou superior a 90 dias, créditos que tenham sido reestruturados após terem estado vencidas por um
período igual ou superior a 90 dias, sem que tenham sido adequadamente reforçadas as garantias
constituídas ou integralmente pagos pelo devedor os juros e outros encargos vencidos, crédito com
prestações de capital ou juros vencidos há menos de 90 dias, mas que sobre o qual existam evidências
que justifiquem a sua classificação como crédito em risco, designadamente a falência ou liquidação do
devedor] e o crédito a clientes bruto

Rácio de crédito em risco, líquido                                             
Instrução nº16/2004 do Banco de Portugal

Rácio entre o crédito em risco - [(provisões para crédito vencido+provisões para crédito de cobrança
duvidosa) e/ou imparidades acumuladas para crédito, de acordo com a definição constante da Instrução
nº22/2011 referente ao reporte da informação sobre crédito em risco] e o crédito a clientes deduzido das
imparidades acumuladas 

Rácio de crédito reestruturado                                                   
Instrução nº32/2013 do Banco de Portugal

Rácio entre o crédito reestruturado por dificuldades financeiras do cliente e o crédito total

Rácio de crédito reestruturado não incluído no 
crédito em risco                                                       
Instrução nº32/2013 do Banco de Portugal

Rácio entre o crédito reestruturado não incluído no crédito em risco e o crédito total

Cobertura do crédito vencido Rácio entre as imparidades de balanço para crédito a clientes e o montante de crédito vencido

Cobertura do crédito vencido há mais de 90 
dias

Rácio entre as imparidades de balanço para crédito a clientes e o crédito vencido há mais de 90 dias

Cobertura do crédito em risco Rácio entre as imparidades de balanço para  crédito a clientes e o montante de crédito em risco

Cobertura do crédito a clientes Rácio entre as imparidades de balanço para crédito e o crédito a clientes bruto

Custo do risco
Rácio entre as dotações para imparidades registadas no período para risco de crédito e o saldo do
crédito a clientes bruto 

GLOSSÁRIO
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Rácios Eficiência e Rendibilidade

Eficiência                                                                                            
Instrução nº16/2004 do Banco de Portugal

Rácio entre os custos com pessoal e o produto bancário (margem financeira, rendimento de títulos,
comissões líquidas, resultados de operações financeiras, resultados em empresas associadas e filiais e
outros resultados de exploração)

Eficiência                                                                                       
Instrução nº16/2004 do Banco de Portugal

Rácio entre custos de funcionamento (custos com pessoal, gastos gerais administrativos e
amortizações) e produto bancário (margem financeira, rendimento de títulos, comissões líquidas,
resultados de operações financeiras, resultados em empresas associadas e filiais e outros resultados de
exploração)

Cost to Income
Rácio entre os custos operativos (custos com pessoal, gastos gerais administrativos e amortizações) e o
produto bancário (resultado financeiro, serviços a clientes, resultados de operações financeiras e outros
resultados de exploração)

Rendibilidade                                                                                                                           
Instrução nº16/2004 do Banco de Portugal

Rácio entre o produto bancário [margem financeira, rendimento de títulos, comissões líquidas, resultados
de operações financeiras, resultados em empresas associadas e filiais e outros resultados de
exploração] e o ativo líquido médio

Rendibilidade do ativo líquido médio                                                                                                                     
Instrução nº16/2004 do Banco de Portugal

Rácio entre o resultado antes de impostos e de interesses que não controlam e o ativo líquido médio.                                                                                

Rendibilidade dos capitais próprios médios                                                                                               
Instrução nº16/2004 do Banco de Portugal

Rácio entre o resultado antes de impostos e de interesses que não controlam e os capitais próprios
médios

GLOSSÁRIO

 


